
f

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w 
przypisach. Zaznaczenie gwiazdką, np.: .pobieranie*/niepobieranie** oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: .pobierańie^twobieraae*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta Gmina Rawa Mazowiecka

2. Rodzaj zadania publicznego

W zakresie turystyki i krajoznawstwa 

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Innej ewidencji, adres siedziby, 
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania .Kraina Rawki"

KRS: 0000255294

Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Telefon: 46 514-50-18

e-mail: biuro@krainarawki.eu

www.krainarawki.eu

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 
nazwisko, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej)

Wioletta Jędrasiak, 46 814-50-18, w.jedrasiak@krainarawki.eu

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
Kajakiem przez czystą rzekę Rawkę

2. Termin realizacji zadania publicznegoa) Data 
rozpoczęcia

17.06.2021 Data 
zakończenia

31.07.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Zadanie polegać będzie na organizacji spływu kajakowego. W czasie spływu zostanie przeprowadzona akcja 
sprzątania rezerwatu przyrody Rzeka Rawka. Spływ zostanie zorganizowany na trasie Rawa Mazowiecka - 
Żydomice. Impreza będzie miała charakter otwarty. Jej celem jest propagowanie aktywnych form wypoczynku 
oraz promocja terenów będących jednymi z najwartościowszych pod względem przyrodniczym i turystyczno- 
rekreacyjnym województwa łódzkiego. Warto tu dodać, iż rzeka Rawka zostając rzeką roku 2014, stała się 
najciekawszym elementem przyrodniczym promującym nasz obszar w całej Polsce i jest magnesem 
przyciągającym turystów, którzy chcą poznać jej niewątpliwie unikalne walory. Rawka to ostoja wielkiej
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różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt. Jest rzeką o wybitnych walorach rekreacyjnych i turystycznych 
Realizacja podobnych projektów w poprzednich latach wskazuje na ogromną potrzebę organizowania akcji 
sprzątania rzeki Rawki, chcąc zadbać o to, aby w tak dobrym i pięknym stanie pozostała przez wiele lat. A 
z naszych informacji wynika, że wybrany na spływ odcinek Rawki jest mocno zanieczyszczony.

Spływy kajakowe są imprezami, które przyciągają rzesze stałych uczestników. Spływ połączony z akcją 
sprzątania wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i podniesienie aktywności 
mieszkańców w kierunku podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Impreza zakończy się wspólnym ogniskiem, co przyczyni się do wzmocnienia więzi oraz integracji lokalnego 
środowiska.

Planowana data spływu: 19.06.2021 na trasie Rawa Mazowiecka -Żydomice. Spływ potrwa ok. 3-4 h. Planowana liczba 
osób 26 + 2 opiekunów spływu (14 kajaków dla uczestników). Na miejsce rozpoczęcia i zakończenia spływu dowiezie 
uczestników wynajęty bus. Po spływie planowane jest ognisko z kiełbaskami. W ramach projektu zakupione zostaną 
teleskopowe siatki do zbierania śmieci, żeby ułatwić sprzątanie Rawki uczestnikom.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450. z późn. zm).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/ 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika

Organizacja spływu kajakowego 
połączonego z akcją sprzątania 
rezerwatu przyrody Rzeka Rawka

1 Lista obecności, relacja fotograficzna, 
dokumenty księgowe.

Liczba uczestników spływu 26 Lista obecności, foto

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, 
które będą wykorzystane w realizacji zadania

W latach 2007-2013 LGD „Kraina Rawki" realizowała oś IV LEADER w ramach PROW 2017-2013 na podstawie 
umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. LGD „Kraina Rawki" realizowała również 
projekty finansowane ze źródeł innych niż PROW. W 2010 roku z wykorzystaniem środków pochodzących z 
budżetu Województwa Łódzkiego wspólnie z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym, Zespołem Nadpilicznych 
Parków Krajobrazowych oraz Lokalnymi Grupami Działania „Gniazdo", „Bud-Uj Razem", „Tradycja, Kultura, 
Rozwój" i „Echo Puszczy Bolimowskiej" został zrealizowany projekt pt. „Szlak Grunwaldzki - łącznikiem kultur i 
turystycznym produktem województwa łódzkiego". W ramach projektu wytyczono i oznakowano 188,60 km 
szlaków zgodnie z wytycznymi PTTK, zamontowano 5 tablic informacyjnych oraz wydrukowano 2000 szt. 
Ulotek informacyjno-promocyjnych. W 2012 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich LGD „Kraina Rawki" 
zrealizowała projekt „Sieć wiosek tematycznych w Krainie Rawki". Zrealizowaliśmy również pięć zadań 
publiczne - rajdy rowerowe i spływy kajakowe „Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki", które były 
współfinansowane ze środków publicznych tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Gminy 



Rawa Mazowiecka.

Zasoby kadrowe:

Koordynator projektu - Wioletta Jędrasiak - pracownik biura LGD „Kraina Rawki". Pani Wioletta Jędrasiak ma kilkuletnie 

doświadczenie zawodowe w finansowym zarządzaniu projektami, które zdobyła podczas pracy w Fundacji Biuro Projektów 

Lokalnych. Fundacja zajmowała się profesjonalnym wspieraniem organizacji pozarządowych z powiatu rawskiego 

w działalności na rzecz wspólnego dobra. W trakcie swojej działalności Fundacja Biuro projektów Lokalnych zrealizowała 

kilkanaście projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Posiada wykształcenie prawnicze oraz kompetencje 

w zakresie księgowości. Większe doświadczenie w koordynacji merytorycznej zdobywa w pracy w LGD „Kraina Rawki" 

podczas realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach PROW 2014-2020.

Księgowość - Radosław Rudzki^ od 2020 r. jest księgowym LGD „Kraina Rawki".

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem kajaków (14 sztuk) 980 980 0

2. Wynajem busa do rozwożenia uczestników na miejsce 
rozpoczęcia i zakończenia spływu

400 400 0

3. Zatrudnienie 2 opiekunów spływu 500 120 380

4. Ubezpieczenie uczestników spływu 40 0 40

5 Opłata za wydanie zezwolenia na spływ przez RDOŚ w 
Łodzi

82 0 82

4. Zakup artykułów na ognisko 180 0 200

5. Zakup rękawiczek i worków 100 0 100

6. Zakup teleskopowych siatek do zbierania śmieci 100 0 100

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2382 1500 882

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zatega(-ją)* z opłacaniem należność z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;



7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych.

osoby upoważnionej lub pod|
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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